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Emete İmge
EHHD Dernek Başkanı 
       Hastanın Sesi iletişim ve savunuculuk projesi olarak ülkemizde bu alanda gerçek-
leştirilmiş bir ilk özelliğindedir. Hastaların sağlık hizmetlerine yönelik farklı alan-
lardaki “şikayetleri”, bu projeyle “örgütlü bir hak arayışı”na, “Hastanın Sesi” ise 
“aktif yurttaşlık” yolunda inançla ilerleyen güçlü bir sese dönüşmüştür. Buna paralel, 

Derneğin kamuoyu ve karar vericiler nezdinde görünürlüğü ve itibarı artmıştır.  Bu proje, sağlık sek-
töründe çalışan ile hizmet alan hasta arasındaki bir çatışma alanının aydınlanmasına önemli bir pen-
cere açmıştır. “Hastanın Sesi” projesi  farkındalık alanında kapasite geliştirmemizi sağlamış, ayrıca 
ülkemize, hasta hakları algısına yönelik veri yanında, politika oluşturmada bu alandaki ihtiyaçları 
ortaya koyan önemli bir rehber kazandırmıştır. 

Onlar olmasaydı, iki yıllık bu süreç böyle olamazdı; başta Dernek Yönetim Kurulu üyelerimiz olmak 
üzere, bu projenin yürütülmesinde  bilgilerini, deneyimlerini ve değerli zamanlarını esirgemeyerek  des-
tek olan “Hastanın Sesi Yönlendirme Kurulu” üyelerine çok teşekkür ederim. İnanıyorum ki, yaratıcı-
lıkları ve  bir o kadar da özverili çalışmalarıyla “Hastanın Sesi” projesine değer katan proje  ekibimize  
başarılarından dolayı kocaman bir alkış ve bol miktarda  teşekkür  borçluyuz. Bu projede paydaşımız 
olan kamu, özel ve sivil sektördeki herkese işbirlikleri için minnettarım. Ayrıca bu proje kapsamında 
yapılan çalışmaların akademik içeriğinin oluşturulması ve kontrolunde, hasta hakları alanında “bilir 
kişi” olarak emek veren Sayın Doç. Dr. Gürkan Sert ve Sayın Yard. Doç. Dr. Şölen Külahçı’ya teşek-
kürü bir borç bilirim.
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KURUMSAL KİMLİK / VISUAL IDENTITY

Nisan 2016’da 
logomuz 
tasarlandı. 

Motto of the PV: Your 
voice is our voice.

Kartvizitlerimizi 
Braille alfabesi 
kullanarak 
bastırdık. 

Logo created 
in April 2016. 

Sesiniz Sesimizdir 
sloganıyla yola çıktık.

Business cards 
created in Braille 
alfabet.

Web sitesi, facebook ve twitter 
hesapları açıldı.
Website, facebook and twitter 
accounts were created.



MATERYALLER / MATERIALS

Geçmiş olsun kartı
Get well soon card

Her eğitim için katılım 
sertifikası
Certificate for all trainings

Afişler
Posters

Every individual has the right to a proper service in order to prevent illness.

Right to
Preventive Measures

Every individual has the right of access to the health 
services that his or her health needs require.

Right of
Access

Every individual has the right to access to all kind of 
information regarding their state of health, the health 
services and how to use them, and all that scientific 

research and technological innovation makes available.

Right to
Information

Every individual has the right of access to all 
information that might enable him or her to actively 

participate in the decisions regarding his or her health.

Right to
Consent

Each individual has the right to freely choose from 
among different treatment procedures and providers on the basis of adequate information.

Every individual has the right to the confidentiality of personal information.

Right toPrivacy and Confidentiality

Each individual has the right to receive necessary 
treatment within a swift and predetermined period of time.

Right toRespect of Patients’ Time

Each individual has the right of access to high quality 
health services on the basis of the specification and observance of precise standards.

Right to theObservance of Quality Standards

Each individual has the right to be free from harm 
caused by the poor functioning of health services.

Right to
Safety

Each individual has the right of access to innovative 
procedures, including diagnostic procedures, according 

to international standards and independently of economic or financial considerations.

Right to
Innovation

Each individual has the right to avoid as much 
suffering and pain as possible, in each phase of his or her illness.

Right to Avoid Unnecessary Suffering and Pain

Each individual has the right to diagnostic or 
therapeutic programmes tailored as much as possible to his or her personal needs.

Right to
Personalized Treatment

Each individual has the right to complain whenever he or she has suffered a harm.

Right to
Complain

Each individual has the right to receive sufficient 
compensation within a reasonably short time whenever 

he or she has suffered physical or moral and psychological harm caused by a health service treatment.

Right to
Compensation
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Right to Free Choice       

Ayraç / Bookmark

Takvim / Calendar

Broşür / Leaflet

Roll-up



EĞİTİMLER / TRAININGS

17 Gazeteci / Journalist 

MART 2016 - ŞUBAT 2018 
arasında toplam        tane 
eğitim verildi. 15

Lefkoşa, Lefke, Karpaz, Girne, 
Mağusa, Akdoğan ve İnönü

In total 15 trainings were 
delivered.

155 hasta ve hasta 
yakını / patient and patient 
relatives including Lawyers 
and Journalists

133 Sağlık 
Çalışanı
başhekim, 
hemşire, hekim

Health Professional 
head doctor, 
doctor, head nurse 

10 Avukat / 
Lawyer 333

Toplamda
In total

kişi eğitim aldı.
people were trained.







GÖRÜNÜRLÜLÜK / VISIBILITY

4 Özel röportaj
exclusive interviews 

69
kez TV 
programı 
times TV programmes

4       kez radyo programı 
times radio programmes

274
kez medya’da 
görünürlük
times Media 
appearance

42 Press release prepared and published
basın bildirisi hazırlanıp, yayımlandı

Proje ekibi ve yönlendirme 
komitesi üyeleri ACN’in Aralık 
2016 basın bülteninde yer aldı. 
PV project and Steering committee 
members were featured in ACN’s December 
2016 Newsletter.

video (14 hasta hakkı, Evrensel Hasta Hakları Derneği, imza 

kampanyası ve Koruyucu Tedbirlerin Alınması Hakkı konulu)4
video (about 14 patient rights, Universal Patient Rights Association, 

Patient Rights Law Pettion Campaign and Right to Preventive Measures)



HAK ARAMA ÇALIŞMALARI VE ZİYARETLER / 
ADVOCACY VISITS AND ADVOCACY EFFORTS

health related CSOs and local bodies related 
with Health were visited.

kez STÖ’ler ve sağlıktan sorumlu yerel 
temsilciliklerle toplantı yapıldı. 

Hasta Hakları 
Manifestosu 
yayımlandı.

sağlık ile ilgili STÖ’lere ve sağlıktan sorumlu 
yerel temsilciliklere ziyaret yapıldı.30

9
Meetings conducted with the CSOs and 
head of local responsible bodies of Health.

1201
people signed Patient Rights 
Law pettion campaign.

kişi Hasta Hakları Yasası 
istiyoruz imza kampanyasına 
destek verdi. Patient Rights 

Manifesto 
produced.



ETKİNLİKLER / EVENTS

Kick off 
conference 
with participants.

İtalya Eğitim Gezisi
Study and 
Networking Visit

Ruh Sağlığı 
Semineri 
düzenlendi.
Mental health 
seminar 
organized.

Uluslararası 
Konferans 
düzenlendi.
International 
conference seminar 

HIV Farkındalık 
Haftası’nda panel
HIV awareness 
raising event

End of conference

82kişi açılış konferansına 
katıldı. 30 kişi’ye

participant

katılımcı ile95participant



Avukat EMİNE ÇOLAK
Hastanın Sesi Yönlendirme Komitesi Üyesi / Member of PV’s Steering Committe 
         EHHD’nin kurucu ve de denetleme kurulu üyesi olarak, bu proje altında yaptığı zi-
yaret, etkinlik ve eğitimler sayesinde gerek kamu oyu gerekse devlet yetkilileri nezdinde 
hasta haklarını çok daha görünür konuma getiren bu çalışmadan büyük bir tatmin 
duymaktayım. Hasta hakları durumunu iyileştirebilecek konum ve kaynak sahibi 

olan kişiler için bu konunun yeterince gündemde  olmaması her zaman bir sıkıntı olmuştur. Roma’da 
yaptığımız ziyaret, proje ortağımızdan ve de bu projenin tümünün uygulamasından çok önemli bir 
ders öğrenmiş oldum: odaklanmamız gereken husus, ne kadar çok geri kaldığımız değil, küçük küçük 
adımlarla ne kadar çok yol ilerleyebileceğimizdir.  

As a founder and a steering committee member of UPRA, I have received a great sense of achievement  
from the Project which has made these rights much more visible to the public eye and also those in au-
thority visited, informed and educated by this Project. A problem was always that these rights are not 
sufficiently on the agenda of those with the position and means to improve things. I personally learned 
much from the field visit to Rome, our Project partners and the impact of this project, most important-
ly that we must not be discouraged by how far behind we are but must focus on the many things that 
can be done to improve the situation, one small step at a time. 

Dr. Bülent Dizdarlı
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi / Head Doctor of Nicosia Local Hospital
      Hasta ile hekim hakları, sanıldığının aksine çoğu zaman ortak payda da buluşmak-
tadır. Mesela belirli zamanda daha çok hasta bakılması talep edilen hekimler, ister istemez 
hastalarına yeterli bilgi akışı sağlayamazlar ve bir şekilde hasta hakkı çiğnenir. bu örnekten 
görüldüğü gibi hekim hakkı, hasta hakkı ile çoğu zaman örtüşür. Üstelik eninde sonunda bir 

hekimin de hasta olacağı düşünülürse “Hastanın Sesi” projesi, herkes için gereklidir.

Contrary to the belief, rights of patients and doctors mainly meet on common ground.  For example, during 
times doctors are asked to see more patients, willingly or not, they cannot provide enough information flow, thus 
violating a right of the patient. As seen in this example, the rights of doctors and rights of patients generally 
overlap. Overall, when we consider that a doctor might one day become a patient, “Patient’s Voice” project is 
essential for all.

GERİ BİLDİRİMLER / FEEDBACKS
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Erhun Şahali
EHHD Yönetim Kurulu ve Hastanın Sesi Yönlendirme Komitesi Üyesi / 
Board of Directors and Member of PV’s Steering Committee 
       Hastanın Sesi projesi Kıbrıs’ta hasta haklarıyla ilgili uygulanan ilk kapsamlı 
proje oldu. İna- nıyorum ki proje Kıbrıs Türk toplumunda hasta hakları farkıdalığının 
artmasına önemli katkılar yapmıştır. Eylem odaklı ve etkinliklerle dolu karakteriyle 

proje toplumdaki pek çok paydaş ve sektör temsilcisini biraraya getirmiştir. Projenin yönlendirme 
komitesi ve Evrensel Hasta Hakları Derneği Yönetim Kurulu üyesi olmamdan dolayı projenin bütünü 
benim için de yeni şeyler öğrenmeme vesile olan bir süreç oldu.

The Patient’s Voice project has been the first comprehensive project on patients’ rights implemented in 
Cyprus. I believe that it has greatly contributed to raising more awareness on patients’ rights within 
the Turkish Cypriot community. With its action-based and activity-oriented nature, the project brought 
various stakeholders together and involved so many different sectors of the society. As a personal 
note, I should also say that the entire project has been a learning process for me since I’m a member 
of the project’s steering committee as as well as being a board member of Universal Patients Rights 
Association.
 

GERİ BİLDİRİMLER / FEEDBACKS
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Bu proje, Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum Harekette hibe programı kapsamında finanse 
edilmekte olup Evrensel Hasta Hakları Derneği ve Aktif Yurttaşlık Ağı tarafından  yürütülmektedir. Bu 
yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen Evrensel Hasta Hakları Derneği’ne aittir ve hiçbir şekilde 
Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtıyor olarak kabul edilemez.

www.ehhd.eu               info@ehhd.eu

Evrensel Hasta Hakları Derneği


